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Statementinterviews • In het thematische deel van Idee wordt in 

ieder nummer één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken onder 

de loep genomen. De bijbehorende statementinterviews 'vertalen' dat 

onderwerp naar de persoonlijke levenssfeer -professioneel of privé

door middel van korte vraaggesprekken met direct of indirect betrok

kenen. Dit keer met D66-Tweede Kamerlid Roger van Boxtel, neonatoloog 

Hens Brouwers en gezondheidsjurist Theo Hooghiemstra. 

Gezondheidseffectrapportage: 
Zin of onzin? 

R oger van Boxtel is lid van de 
Tweede Kamer voor D66 en 
woordvoerder volksgezondheid. 

In navolging van de milieueffectrapportage 
bepleit hij de noodzaak van een integrale 
toetsing van de effecten van beleid op de 
volksgezondheid. 

"De zorg om het milieu past bij D66 als 
Zwarte Piet bij Sinterklaas. Al sinds de ja
ren zestig (Club van Rome) pleit D66 voor 
een duurzame ontwikkeling van de maat
schappij en haar natuurlijke omgeving. Dit 
is in een dichtbevolkt land, met een traditie 
op het gebied van transport en dienstverle
ning geen sinecure. Thch lukt het ons aardig 
om bevolkingsgroei, economische ontwikke
ling en milieu in samenhang te benaderen 
en tot aanpassingen in beleid te komen die 
de spanning tussen werk en leefbaarheid en 
landschapsontwikkeling mogelijk maken. 
We zijn in ons land vertrouwd geraakt met 
Milieueffectrapportages (MER) bij grote 
planologische investeringen. Een van de ge
vleugelde begrippen die zijn ontstaan is 'mi
lieucompensatie', waarmee tot uitdrukking 
wordt gebracht dat er wel iets van milieu
schade mag ontstaan als die maar elders 
wordt gecompenseerd. 

Op het gebied van de gezondheidszorg zijn 
we nog niet zover. Schoorvoetend is begon
nen met de introductie van de Gezondheids
effectschatting (GES). De GES kan behulp
zaam zijn bij het meewegen van gezond
heidsrisico's bij voorgenomen beleidsmaat
regelen, zowel op het gebied van infrastruc
turele plannen als bij het ontwikkelen van 

Roger van Boxtel 
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sociaal-economisch beleid. Voor methode
ontwikkeling bij onderzoeksinstituten en 
verkenning van de mogelijkheden tot syste
matische toepassing van de GES heeft mi
nister Borst f 500.000,- per jaar gereser
veerd. 
In 1997 zal de Rijksbegroting voor het eerst 
aan de hand van GES worden getoetst om 
gezondheidsgevoelige beleidsvoornemens te 
selecteren. Ook de vier grote steden hebben 
initiatieven ontwikkeld in het kader van 
het grote-steden-beleid om op lokaal niveau 
een GES van de grond te tillen. 

I s het zinvol een dergelijk instrumentari
um te ontwikkelen en op tamelijk bu

reaucratische wijze de gezondheid van de 
mens te plaatsen naast of tegenover bepaal
de beleidsvoornemens? In hoeverre valt 'ge
zondheid' af te bakenen? In hoeverre is ge
zondheid niet een subjectief beleefde situ
atie die zich niet leent voor overheidsbe
moeienis? Deze vragen kunnen met reden 
worden gesteld. Thch meen ik dat er alles 
voor pleit om wel tot ontwikkeling van een 
dergelijke systematiek over te gaan. De 
Grondwet kent een sociaal grondrecht. In 
artikel 22 staat: "De overheid treft maatre
gelen ter bevordering van de volksgezond
heid." Nu is volksgezondheid niet hetzelfde 
als gezondheidszorg. De volksgezondheid 
omvat de zorg voor de gehele populatie en is 
niet direct geïndividualiseerd. In de gezond
heidszorg staat vooral de relatie hulpverle
ner - hulpvrager centraal, in de volksge
zondheid primair de relatie staat - ingeze
tenen. Vanuit die laatste relatie moet ook 
het belang van een GES worden gezien. 
Niet om er direct een individueel claimrecht 
in te zien, maar een inspanningsverplich
ting van de overheid om de zorg voor de 
volksgezondheid ook serieus invulling te ge
ven vanuit de gedachte "voorkomen is beter 
dan genezen". Het gaat om een nieuw on
derdeel van het preventiebeleid. 
Gezondheid wordt gezien als een van de 
hoogste prioriteiten van mensen. Het ge
zond zijn en voelen heeft een enorme bete
kenis voor mensen in termen van geluk, in 
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termen van economische en maatschappe
lijke weerbaarheid. Daarom is het noodza
kelijk dat de overheid zich ook actief opstelt 
bij het voorkomen van ongezondheid en bij 
het bestrijden ervan. 

D at we in Nederland nog een lange 
weg te gaan hebben mag blijken uit 

de rapporten waarin staat dat velen ten ge
volge van allerlei omstandigheden gemid
deld vijf jaar korter leven dan anderen en 
bovendien een veel kortere (12 jaar) levens
verwachting hebben. Het wel of niet hebben 
van een baan, het opleidingsniveau, huis
vestings- en familieomstandigheden en on-
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gezonde leefgewoonten (roken, vet eten) 
dragen hiertoe bij. We spreken dan in nette 
termen over sociaal-economische gezond
heidsverschillen. Ook ter bestrijding van 
deze tweedeling kan een GES helpen. 
Door kwantitatief en kwalitatief goed on
derbouwde feiten en aannames over ge
zondheidsaspecten te leggen naast de voor
genomen beleidsmaatregelen kan een meer 

integrale afweging worden gemaakt. 
De door minister Borst ingestelde 'Commis
sie Albeda' inventariseert momenteel op 
welke wijze deze sociaal-economische ge
zondheidsverschillen kunnen worden te
ruggedrongen. Naar mijn stellige overtui
ging moeten we op deze weg doorgaan, ook 
op lokaal niveau. Voor de epidemiologen 
van de GGD-en ligt hier een uitdaging, 
maar ook voor de lokale en regionale be
stuurders. Met name om vanuit het pers
pectief van de volksgezondheid dwarsver
banden te leggen naar andere beleidsdisci
plines. 
Laat D66 hier het voortouw namen!" 

Dilemma's rond de inzet van 
technologie in de Neonatologie 

H ens Brouwers is neonatoloog in 
het Wilhelmina Kinderzieken
huis in Utrecht. Na een koele 

weergave van de feiten rondom de inzet van 
technologie bij te vroeg geborenen, stelt hij 
de vraag aan de orde of alles wel ingezet 
moet worden, wat technisch mogelijk is. 

Hem Brouwers 

"De Neonatologie is een deelspecialisme 
van de Kindergeneeskunde en houdt zich 
bezig met de zorg voor de zieke pasgebore
ne en de te vroeg geborene. In Nederland is 
de Neonatale Intensive Care zorg geconcen
treerd in 10 Neonatale Intensive Care 
Units (NICU's). 

Begin jaren zeventig werden deze 
intensive care centra opgestart in 
de 8 universiteitsziekenhuizen en 
eind jaren tachtig kwamen er 
twee intensive care centra in twee 
grote regionale ziekenhuizen bij 
op basis van hun geografische lig
ging. Hierdoor is ieder ziekenhuis 
in Nederland gelegen op een max
imale afstand van 100 kilometer 
van één van de neonatale intensi
ve care centra. 
Begin jaren zeventig werden 500 
tot 1000 kinderen op de neonatale 
intensive care units opgenomen 
met een gemiddelde zwanger
schapsduur van bijna 36 weken. 
Slechts 10% van hen werd be
ademd en 48% overleefde het niet. 
Door toenemende technologische 
ontwikkelingen op het gebied van 
beademing, bewaking, infuuslij
nen, voeding en medicatie heeft er 
in 25 jaar een grote verandering 
plaatsgevonden. Op dit moment 
worden per jaar 3.500 tot 4.000 
pasgeborenen opgenomen op de 
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10 NICU's. De gemiddelde zwangerschaps
duur van hen bedraagt op dit moment 32 
weken, ongeveer 50 tot 60% wordt beademd 
en ongeveer 12,5% sterft. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden om handi
caps of complicaties later in het leven te 
voorspellen behoorlijk toegenomen. Door 
sterk verbeterde beeldvorming middels 
echografie is het mogelijk om bloedingen in 
de hersenen en doorbloedingstoornissen 
van de hersenen kort na de geboorte vast te 
leggen. Tevens is sinds een jaar of 15 door 
neurofysiologisch onderzoek een veel betere 
inschatting mogelijk van de mate van han
dicap die de kinderen zullen gaan krijgen. 
De duidelijk verbeterde behandelingsmoge
lijkheden enerzijds en de toegenomen voor
spelbaarheid van zeer ernstige handicaps 
anderzijds leggen een grote druk op de me
dewerkers van neonatale intensive care 
units met betrekking tot ethische aspecten 
van de medisch technische ondersteuning 
bij deze zeer kwetsbare kleine kinderen. 
Vijf tot 10% van de opgenomen patiënten 
overleeft de neonatale periode met zeer ern
stige handicaps. Bij 15 tot 20% van de kin
deren, jonger dan 32 zwangerschapsweken, 
is op de leeftijd van 7 jaar een ontwikke
lingsachterstand zichtbaar. 

D e prognose voor de extreem jonge kin
deren jonger dan 25 weken wordt 

door de staven van de meeste intensive care 
units als dusdanig somber ingeschat wat 



betreft overleving C± 25%) en zeer ernstige 
handicaps (50% van de overlevenden) dat 
geen intensive care zorg aan deze kinderen 
wordt aangeboden. Een natuurlijk overlij
den wordt afgewacht. 
Door de voortschrijdende technische ont
wikkelingen in de neonatologie zijn er lan
den (o.a. de Verenigde Staten) waarbij ook 
aan de kinderen tussen 22 en 25 weken 
reeds intensive care zorg wordt aangebo
den. Indien men de cijfers uit die landen 
projecteert naar de Nederlandse situatie 
dan wordt veel geld geïnvesteerd om een 
enkele extreem premature pasgeborene ge
zond te laten overleven. Indien de kosten 
van neonatale intensive care zorg aangebo
den aan kinderen met een zwangerschaps
duur van 23 weken worden opgeteld en ver
meerderd met de verzorgingskosten van de 
ernstig gehandicapte kinderen gedurende 
hun leven in een instelling en gedeeld door 
het aantal gezonde kinderen die na een 
zwangerschapsduur van 23 weken overle
ven, dan zijn de kosten per gezonde 23-we
ker ongeveer 4,5 miljoen gulden. Dit bedrag 
daalt tot onder de 1 miljoen gulden voor een 
kind met een zwangerschapsduur van 26 
weken. Deze financiële afwegingen zijn on
dergeschikt aan het menselijke leed dat alle 
ouders doormaken. 

THEMA 

Brandende kwesties 
in de gezondheidszorg 

N aast de technische ontwikkelingen op 
het gebied van de neonatologie die 

een groeiende vraag naar zorg luxeren, 
draagt de neonatologie ook de gevolgen van 
de technieken die ontwikkeld worden voor 
het tot stand brengen van zwangerschap
pen. Deze technieken (IVF en andere vor
men) leiden in een hoog percentage tot 
meerlingzwangerschappen (twee- of drie
lingen, eind jaren tachtig tot vijflingen en 
zeslingen). De kans op zwangerschapscom
plicaties en vroeggeboorte is bij meerlingen 
duidelijk verhoogd ten opzichte van een
lingzwangerschappen. Hierdoor is het aan
tal pasgeborenen met een zwangerschaps
duur van jonger dan 32 weken of een ge
wicht kleiner dan 1500 gram als percentage 
van het geboortecijfer in Nederland de afge
lopen 10 jaar gestegen. In 1983 was dit 
0,6%, in 1993 0,7% (resp. 1340 en 1610 kin
deren). 
De combinatie van al deze factoren leidt tot 
een procentueel gezien hoge stijging van de 
kosten van perinatale zorg in Nederland 

(8% stijging per jaar volgens het Rapport 
'Kosten van Ziekten in Nederland 1994'). 

De technische ontwikkelingen zowel om 
zeer kleine pasgeborenen in leven te hou
den als zeer gewenste zwangerschappen te 
realiseren leiden tot een grotere vraag naar 
neonatale zorg. De toenemende kans op 
zeer ernstige handicaps bij zeer kleine kin
deren moet leiden tot een ethische discus
sie, niet alleen in de neonatale intensive 
care centra, maar ook binnen de politiek. 
Moet alles wel ingezet worden wat tech
nisch kan? Wie bepaalt de grens van 
behandeling? Is dat de doctor aan het bed, 
dan zal deze grens altijd verschuiven, om
dat de vraag van ouders om de zorg voor 
hun zeer gewenste pasgeborene nauwelijks 
met "nee" te beantwoorden is. Het is de poli
tiek die samen met het veld tot grenzen zal 
moeten komen. 

Daarnaast zal een goede zorg voor zeer ern
stig gehandicapte kinderen in Nederland 
gewaarborgd moeten blijven omdat anders 
economische overwegingen een zeer onge
wenste druk op ouders en artsen leggen bij 
ethische afwegingen rond de zorg voor pas
geborenen. De politiek zal deze problemen 
moeten onderkennen en met het veld moe
ten durven oplossen." 

Privacybeperkende Dlachten bestrijden 
door privacy technologie 

T heo Hooghiemstra is als gezond
heidsjurist en bestuurskundige 
werkzaam bij de Registratieka

mer, een onafhankelijk bestuursorgaan dat 
toezicht houdt op de naleving van wetten 
die het gebruik van persoonsgegevens rege
len. In zijn statement betoogt hij dat het ge
bruik van privacytechnologie in de gezond
heidszorg noodzakelijk is geworden om de 
privacy van patiënten te (kunnen blijven) 
beschermen. 

"P rivacybescherming in de gezond-
heidszorg is mede door ontwikke

lingen in de informatie- en communicatie
technologie (iCT) actueler dan ooit. Onder 
het mom van efficiencyvergroting wordt 
nieuwe ICT vaak met gejuich ontvangen, 

terwijl de effecten hiervan op de privacy 
veelal worden miskend. Het is nu al moge
lijk grote hoeveelheden medische persoons
gegevens over duizenden netwerken uit te 
wisselen en op te slaan in databanken die 
steeds vaker aan elkaar worden gekoppeld. 
Dit gebeurt helemaal bij gebruik van het 
sofinummer in relatie tot medische gege
vens. Ook wordt intelligente software ge
bruikt en worden in gegevensbestanden 
vergaande persoonsprofielen gemaakt. Per
soonsprofielen die een hoop waard kunnen 
zijn in een sector waar jaarlijks zo'n 60 mil
jard gulden omgaat. Plan zorgverzekeraars 
en ziekenfondsen worden door onder ande
re artsen, apothekers, klinisch genetische 
centra en (psychiatrische) ziekenhuizen 
vele medische persoonsgegevens verstrekt 
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om de gemaakte kosten gedeclareerd te 
krijgen. Maar niet alleen zorgverzekeraars, 
ook andere verzekeraars, banken en ICT
bedrijven willen graag een graantje mee
pikken op de markt die 'gezondheidszorg' 
heet. Inmiddels zitten diverse grote zorg
verzekeraars al in één concern met pen
sioen-, schadeverzekeraars, en banken. De 
hierdoor overlappende belangen kunnen 
voor de privacy verstrekkende consequen
ties hebben. 
Wanneer ICT in de gezondheidszorg niet 
met privacyregels wordt genormeerd zal de 
normvervaging die zich rond de bescher
ming van medische persoonsgegevens be
gint af te tekenen, desastreuze gevolgen 
hebben voor het functioneren van de ge
zondheidszorg op lange termijn. Wanneer 
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de patiënt er niet langer op kan vertrouwen 
dat buiten hem om geen gegevens aan an
deren worden verstrekt, wordt vrijuit spre
ken uiteindelijk belemmerd en als gevolg 
daarvan goede hulpverlening onmogelijk. 
Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij 
voorspellend genetisch onderzoek. Temeer 
omdat het hier niet alleen om voorspellende 
informatie over individuen gaat, maar ook 
die over hele families. Er zijn al vrouwen 
die geen prenatale diagnostiek durven la
ten doen, omdat zij bang zijn dat verzeke
raars dat tegen hen zullen gebruiken. 
Voor de doorsnee burger is het onzichtbaar 

Theo Boogmemstra 

of het gebruik van ICT er toe leidt dat meer 
medische persoonsgegevens worden ver
spreid dan noodzakelijk is voor een goede 
zorgverlening. Als we niet oppassen ont
staat informatieapartheid tussen de enke
len voor wie dit wel doorzichtig is en daar 
macht mee kunnen uitoefenen en de velen 
die daar aan onderworpen zijn. De onzicht
baarheid voor de patiënt van de gegevens
verstrekkingen, binnen zowel als tussen in
formatie-systemen, stelt daarom hoge eisen 
aan zinvolheid, noodzakelijkheid van verza
meling van medische gegevens en aan be
veiliging. Daarom dienen om te beginnen 
geen medische persoonsgegevens te worden 
gebruikt als het ook zonder kan. Verder 
dient gebruik te worden gemaakt van ver
sleuteling via een toegangscode die berust 
bij een onafhankelijke instelling, goedge
keurd en gereguleerd door de overheid. Bo
vendien dient zoveel mogelijk helderheid te 
worden verschaft over de omgang met 
medische persoonsgegevens, waar die zich 
ook bevinden. 

THEMA 

Brandende kwesties 

in de gezondheidszorg 

Dezelfde ICT die de privacyproblemen heeft 
gecreëerd kan ze ook helpen oplossen. De 
Registratiekamer heeft met haar Canadese 
collega's en het TNO een uitvoerige studie 
gedaan naar de mogelijkheden van privacy
technologie onder de naam 'Privacy 
Enhancing Technologies'(PET). Het uit
gangspunt van PET is dat een database 
met persoonlijke informatie het minimum 
aan gegevens moet bevatten waarmee nog 
juist de doelstellingen van het systeem kun
nen worden verwezenlijkt. Wenselijkheid 
en noodzakelijkheid van het gebruik van 
medische persoonsgegevens worden nog 
onvoldoende onderscheiden. De belangrijk
ste conclusie van het PET-rapport is dat 
met behulp van de huidige ICT informatie
systemen kunnen worden ontwikkeld waar
bij veel minder gegevens worden verwerkt, 
dan nu veelal het geval is. Met privacytech
nologie worden 'zachte' normen 'hard' 
gemaakt. Laat ik dat toelichten aan de 
hand van een actueel voorbeeld: de medi
sche zorgpas. 

D e medische zorgpas is een chipkaart 
met een veel groter geheugen dan 

bijvoorbeeld een magneetstrip op een bank
pas en kan daardoor vee!" meer gegevens 
vastleggen en bewerken. De medische zorg
pas boort nieuwe informatiemogelijkheden 
in (en buiten!) de zorgsector aan. Zo is het 
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mogelijk om met behulp van een kaartlezer 
de informatie die op de medische zorgpas 
staat uit te lezen en op te vragen. Naarmate 
de medische zorgpas, afhankelijk van de 
toepassing, meer medische persoonsgege
vens bevat, zal het moeilijker zijn aan de 
normen te voldoen ter bescherming van de 
privacy. Kort gezegd gaat het om de volgen
de normen: transparantie; kenbaarheid, 
doelbin~g; rechten van geregistreerden 
(recht op inzage, correctie en vernietiging); 
kwaliteit van de gegevens (zuiverheid, vol
ledigheid, actualiteit) en beveiliging. Met 
name de transparantienorm levert proble
men op wanneer een volledig medisch dos
sier op de kaart zou worden geplaatst. Maar 
ook de zuiverheid, de volledigheid en de 
actualiteit valt niet te garanderen. Bij een 
volledig medisch dossier op een kaart kan 
de privacy daarom onvoldoende worden 
gewaarborgd. Bovendien is het niet nodig. 
Met de huidige privacytechnologie is het 
mogelijk een dergelijke kaart van 'sleutels' 
te voorzien. Sleutels waarmee alleen daar
toe bevoegden medische gegevens kunnen 
opvragen uit andere (gezondheidszorg)
informatiesystemen. Op de kaart hoeven 
dan niet of nauwelijks medische gegevens te 
staan, behalve wellicht enkele statische 
gegevens zoals bloedgroep en allergieën, als 
de patiënt daartegen geen bezwaar heeft. 
Privacynormen zijn te vergelijken met ons 
immuunsysteem: een verdedigingslinie 
tegen de buitenwereld om niet ziek te wor
den. Om dit immuunsysteem te behouden 
zullen privacy-beperkende machten bestre
den moeten worden door privacytechnologie 
te gebruiken." 


